


Biosauna na mieru





Vďaka viacročnej profesionálnej skúsenosti máme za sebou mnoho referencií,
v rámci ktorých sme plánovali a realizovali sauny v rodinných domoch, bytoch,
v záhradách, v hoteloch, v kúpeľoch, vo fitness centrách.

Individuálne kabíny sú vždy šité na mieru zákazníka podľa jeho predstáv a vkusu,
s prihliadnutím na rozdielne štýly, či už je tradičný, moderný, minimalistický alebo
stredomorsky štýl.

Pri rozvoji sauny sme kladali dôraz pri funkčnosti aj na vzhľad. Vďaka tomu sauny
firmy West Invest Holding poskytujú osobitný zážitok a relaxáciu popri funkcie
ochrany zdravia.

Naša výrobná technológia umožní to, že vieme realizovať akékoľvek unikátne
predstavy zákazníkov, vzhľadom na danosti miesta. S naším poradenstvom Vám
pomôžeme nájsť najlepšie riešenie.





Individuálna kombinovaná
sauna 4 v 1





Jedinečné vlastnosti kryštalickej soli z Himalájí:
• obsahuje 84 druhov minerálnych látok a

stopových prvkov
• je úplne čistá, bez znečisťovania a bez nečistôt z okolia
• vzhľadom na zloženie a vzniku má jedinečnú

farebnosť a krásu

Účinky himalájskej soľnej terapie:
• Používaním soli vieme pomôcť nielen pri ochorení

dýchacích ciest, ale napr. pri alergických ochoreniach,
sennej nádche a pri zoslabnutí imunitného systému

• zvyšuje kvalitu spánku
• u astmatikov znižuje počet kríz
• zvyšuje odolnosť proti záťaži

Komu je odporúčená?
• Aj zdravím - zvyšuje odolnosť voči záťaži pomocou

účinku očisťujúcého plúc
• fajčiarom
• v prípade zápalových ochorení dýchacích ciest
• pri záškrte, sennej nádche, bronchitíde, sinusitíde, zápale

prínosových dutín, pri zápale ucha, zápale hlasiviek
• alergikom
• astmatikom

Kde sa dá používat?
• v domácnosti súkromných osôb
• v sanatóriach
• v jasliach
• v škôlkach
• v školách
• vo wellness hoteloch
• vo wellness centrách
• vo fitness centrách
• v salónoch krásy
• bárskde, kde je dosť miesta

Výhody:
• Má pevnú hodnotu: keď do danej

miestnosti zabudujeme himalájsku soľ,
už tú soľ nevieme vybrať v prípade
sťahovania sa. Himalájska soľná kabína je
mobilná, dá sa rozobrať a odviezť
v priebehu 2-3 hodín.

• Stály kus
• Zdravá
• Aj v individuálnom rozmere
• Má viac funkcií
• Má dizajn
• športovcom
• pri ekzéme, psoriasis

Svetová novinka!





Exclusive Garden





Exclusive Garden

vnútorné vytváranie





Cube Luxury Garden
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vnútorné vytváranie





Cube Luxury Bio sauna





De Lux Premium Garden
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Elegance Garden
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Naše exteriérové sauny odporúčame klientom, ktorí chcú užívať kultúru fínskej sauny
vo svojej záhrade. Je vynikajúcou možnosťou aj ako rozšírenie služieb náročných
wellness hotelov. Všetko, čo je v interiérovej saune, sa dá vytvoriť aj v exteriérovej 
saune, len treba rátať s vonkajšou teplotou, respektíve s prírodnými prvkami. Podľa 
nárokov našich klientov postavíme saunu skoro všade, samozrejme s ohľadom
na technické podmienky daného miesta.

Používame výlučne len prvotriedne fínske a kanadské drevené materiály, lebo drevo
používané vonku v prírode je vystavené extrémnym klimatickým podmienkam.
Neustále kolísanie teploty, vietor, para, rosa, dážd, sneh a silné slnečné lúče zničia
drevo, a znížia životnosť náteru. Úlohou vonkajšej povrchovej úpravy je udržať krásu
dreva, ochrániť drevo od rozmarov počasia, pálivých slnečných lúčov a od vlhkosti.
Dobrá úprava je nielen vodeodolná, ale aj neparotesná, preto West Invest Holding
ošetruje vonkajší drevený obklad dvoma vrstvami lodného oleja Biopin.

Má inteligentný, nami vyvinutý diaľkový ovládač, ktorý umožňuje užívateľovi exteriérovú
saunu zapnúť a ovládať z tepla domova. Dosah: 70m. Ovládač fínskej, infra alebo
kobinovanej sauny (fínska a infra) je schopný saunu riadiť podľa vybudovania. Ovládač
komunikuje v štyroch jazykoch. Zobrazuje dátum a čas. Na konci saunovania vydáva
zvukový a svetelný signál. Tepelná poistka podľa nastavenia nad 115C° vypne saunu.





Stáročia je známe, že klíma v soľných baniach, v soľných jaskyniach má liečivé
účinky na rôzne ochorenia dýchacích ciest, respiračných ochorení, na kožné a
kÍbové problémy. Soľná terapia je detoxikačná liečebná metóda. Čistenie tela sa
zvyšuje, pretože soľ má vysoký rozpúšťací účinok a nadýchané soľné kryštály
napomáhajú očistenie dýchacích ciest.

Soľné izby, soľné kabíny postavené pomocou himalájskej soli ponúkajú prírodnú
liečebnú metódu na ochranu zdravia. V himalájskych soľných kabínach panuje
bakteriologicky veľmi čistá mikroklíma. Jej vzduch nasýtený s minerálmi a
blahodarnými mikroorganizmami má pre zdravie prospešné záporné náboje. 
Okrem toho obsahuje pre náš organizmus dôležité chemické prvky - jód, draslík, 
horčík, selén - a ďalšie užitocné látky.

Najdôležitejším liečebným účinkom himalájskych soľných kabín je vplyv na sliznice
dýchacích ciest, a na hladkú svalovinu priedušiek. Tieto minerály v prirodzenom
stave dávajú šlachetnosť a efektívnosť soľnej terapie.





Detská izba s himalájskou sol’ou





záporných častíc vo vzduchu. Náš celkový duševný a telesný stav vo veľkej miere
závisí od kvality nadýchaného vzduchu. Vysoký obsah pozitívnych iónov spôsobuje
zhoršenie celkového duševného a telesného stavu, psychickú slabosť, spôsobuje
nespavosť, môže spôsobiť oslabnutie imunitného systému u človeka. Soľné izby,
soľné kabíny postavené z himalájskej soli ponúkajú prírodnú liečebnú metódu
na ochranu zdravia. V himalájskych soľných kabínach panuje bakteriologicky
veľmi čistá mikroklíma.

Himalájske soľné kabíny, soľné izby a deliace prvky sa dajú bárskde postaviť, kde je
dostatočné miesto.

Pre súkromné účely: v byte, v izbe, v pivnici, v podkroví. Pre estetické účely
výmenou sklenených tvárnic ako deliace priečky a dekoračný prvok osvetlený
zdrojom svetla.
V iných inštitúciach: v zdravotníckych inštitúciach: v sanatóriach, na ambulantných
oddeleniach, v liečebných salónoch, liečebných kúpeľoch, vo fitness, wellness
zariadeniach - zvlášť sa odporúča v detskej spoločnosti: v jasliach, škôlkach, 
školách, kde aj 20-25 detí strávi spolu veľkú časť svojho dňa.





Exteriérová wellness
záhradná sauna





Sauna domček na mieru





Sauna domček na mieru





PHILIPS Vitae infrapanel
Philips vytvoril špeciálne pre infrasauny infra halogénovú lampu - Philips Vitae -
ktorá žabezpečuje celý spektrum vlnovej dlžky infračerveného pásma. V rámci
celého infračerveného pásma vyžaruje v optimálnom zložení infračervené A, B, C
lúče. Pri ideálnej hĺbke vniknutia pod pokožku zabezpečuje optimálnu tepelnú
pohodu. Zohriatie organizmu je účinnejšie, príjemnejšie. Infražiarič Philips Vitae
zabezpečuje teplo v podobe prírodného slnečného žiarenia. Žiarením celým
spektrom vlnovej dlžky a rovnomerným zohriatím pokožky a podkožného tkaniva
dosiahneme efektívnu detoxikáciu organizmu.

Inteligentný digitálny LCD ovládač
Sekcionálny regulátor výkonu a tepla, časový spínač. Pomocou ovládača sú
infračervené žiarenie a stupeň teploty v percentuálnom pomere nastavitelné.
Vo vnútri kabíny infračervené žiarenie a teplota sa člení na dve sekcie. V sekciách je
možné manuálne a automatické regulovanie. Nezaťažuje ľudský organizmus,
pretože len postupne v malých dózach aplikuje infračervené žiarenie, ktoré
rovnomerne rozvíja liečivé účinky. Ovládač sa dá použiť pri riadení infra-, fínskych alebo
kombinovaných sáun, v závislosti od spôsobu vybudovania.





S ochorením chrbtice po určitom veku má každý problémy. Stav chrbtice určuje
stav nervov vystupujúcich z miechy smerujúcim k naším orgánom a tak pôsobí
na fungovanie nášho celého organizmu. Predísť vytvoreniu ochorení chrbtice sa dá
prakticky len pravidelným športovaním v detstve a v čase dospievania. V dospelom
veku už len gymnastikou, špeciálnym cvičením a masážou sa dá pomôcť
pri problé-moch a zmenách chrbtice. K tomu Vám poskytne pomoc masážna 
posteľ Spa Pro Jade so svojou mimoriadnou mnohostrannou účinnosťou.
Spa Pro Jade masážna posteľ napomáha k zlepšeniu a zachovaniu dobrého
telesného stavu a zároveň už pri jestvujúcich zdravotných problémoch podporuje
najrôznejšie terapie.

Výsledky Spa Pro Jade masáže:

Regulovanie stavcov
Lepšie vstrebávanie vápníka
Uvoľnenie nervového vlákna
Roztiahnu sa cievy
Zníženie bolesti svalstva a kÍbov
Trpnutie prestane   

Uvoľnenie svalstva
Zníži sa hladina cukru v krvy
Detoxikácia, očistenie tela od odpadových látok
Zlepšuje duševný stav
Posilňuje imunitný systém





Firma West Invest Holding má mnohoročné skúsenosti v oblasti Jade masážnych
postelí. Počas rokov sa dostáváju vždy novšie choroby do popredia, ktoré 
spôsobuje náš zrýchlený spôsob života. Podľa prieskumov WHO sú dnes
na Slovensku medzi najčastejšími ochoreniami ochorenia chrbtice, problémy
s krvným obehom a s obezitou. Každá z týchto chorôb vážne poškodzuje aj 
funkciu naších vnútorných orgánov. Bohužial, väčšina naších zákazníkov nás 
vyhladá kvôli liečbe už jestvujúcich problémov. Nezabudnime, že treba kladať veľký 
dôraz na prevenciu. Musíme dohliadať aj na náš životný štýl v záujme zachovania 
nášho zdravi a. Spa Pro Special Jade masážnu posteľ sme vyvinuli (pomocou 
lekárskych odborníkov) pre tých, ktorí bojujú s nadváhou, s problémami krvného 
obehu a lumbaga.

Prečo si kúpte od nás Spa Pro Jade masážnu posteľ?
• Nastaviteľná výška
• Pohon nemecký rebrovaný remeň, zaťažiteľnosť 250kg
• 3 ročná záruka
• Číslo licencie Emki: GYEMSZI/3003-10/201
• 8 programov
• 3 ks špeciálnych originálnych krčných jade

valčekov (široký dizajn)
• 4 ks dolných originálnych jade valčekov (široký dizajn)
• 6 ks horných originálnych jade valčekov (široký dizajn)

• Je najúčinnejšia a najmodernejšia na trhu
• Zabudovaný MP3 prehráváč
• Vynikajúce servisné pozadie
• V našich obchodoch sa dajú vyskúšať
• Tradícia ychodu - technológia západu
• Dodávka ihneď zo skladu





Kontakt:

TÜV Certificate No.: MK 69241050 0001

WEST INVEST HOLDING s.r.o.

Biskupa Kondého 4577/18, 929 01 Dunajská Streda

Tel.: +421 918 909 138

E-mail: info@luxusnesauny.sk




